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La UPC crea càtedra 'Barcelona Moon', amb la intenció d'ajudar a posar un robot a la lluna. 
 

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha creat la càtedra 'Barcelona Moon' per col·laborar en la 

missió lunar impulsada per Galactic Suite Moonrace en el marc del Google Lunar X Prize, una competició 

que repta els participants a crear un robot que camini sobre la lluna i enviï imatges en directe. Aquesta nova 

càtedra s'ha posat en marxa després d'un acord signat entre el rector de la UPC, Antoni Giró, i el director de 

l'equip i president de Galactic Suite Moonrace, Xavier Claramunt, per promoure una bona part de la 

investigació i el desenvolupament tecnològic necessaris per a la missió lunar de l'equip, segons que ha 

informat la UPC. 

La Càtedra Barcelona Moon Team tindrà una línia d'investigació científica, dirigida pel director del Centre 

d'Investigació de Nanotecnologia, Ignasi Casanova, que desenvoluparà una sèrie d'experiments a la 

superfície lunar, i entre ells, l'extracció per primera vegada fora de la Terra, d'oxigen a partir de regolita 

lunar. A més del repte científic, el projecte pretén "resituar el país al mapa tecnològic mundial", segons que 



ha explicat a Efe Xavier Claramunt, que ha destacat que el projecte implicarà la col·laboració entre la 

indústria aeroespacial, el món acadèmic i els empresaris. Ha afegit que el Barcelona Moon Team, que ha 

estat qualificat d'"excepcional interès ciutadà" pel Congrés dels Diputats, vol aprofitar l'ocasió per "fer 

ciència en la superfície de la lluna". 

Barcelona Moon Team participa en la competició Google Lunar X-PRIZE, integrada per empreses privades, 

centres tecnològics, professionals de l'espai i científics. Aquest concurs, dotat amb 30 milions de dòlars, és 

una competició internacional sense precedents que repta enginyers i empresaris de tot el món a 

desenvolupar sistemes de baix cost per a l'exploració robòtica espacial, amb finançament privat. Els 30 

milions de dòlars en premis es divideixen en un Gran Premi de 20 milions, un Segon Premi de 5 milions, i 5 

milions en premis de bonificació. 

Per guanyar el Gran Premi, un equip ha de poder allunar amb èxit una nau espacial, recórrer 500 metres 

sobre la superfície lunar, i transmetre un conjunt específic de vídeo, imatges i dades de tornada a la Terra, 

abans del 31 de desembre 2015. 

 

Fundació sense ànim de lucre 
La Fundació X PRIZE és una institució educativa sense ànim de lucre amb l'objectiu de crear avenços 

radicals en benefici de la humanitat a través de la competició. El 2004, aquesta Fundació va captar l'atenció 

del món quan l'equip liderat per Burt Rutan, amb el suport del cofundador de Microsoft Paul Allen, va 

construir i va volar per primera vegada una nau espacial privada per guanyar els 10 milions de dòlars de 

l'Ansari X PRIZE per al vol espacial suborbital. 

La Fundació ha posat en marxa des d'aleshores l'Archon X PRIZE del genoma humà amb 10 milions de 

dòlars, el Google Lunar X PRIZE amb 30 milions i el Progressive Insurance Automotive X PRIZE amb 10 

milions més. 


